Załącznik nr 8
................................
(pieczątka jednostki)

PROTOKÓŁ ROZLICZEŃ WYNIKÓW INWENTARYZACJI I DOCHODZEŃ
W SPRAWIE RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH
Komisja inwentaryzacyjna w składzie :
1) Przewodniczący ............................................................................... ...........................................
(stanowisko służbowe)

2) Członek ........................................................................................................................................
3) Członek ....................................................................................................................................... ..
4) Członek .................................................................................................................. .......................
Na posiedzeniu w dniu ....................... dotycz ącym inwentaryzacji w dniach....................................
arkusze spisu z natury nr .......... …………………………………….dokonała następującego rozliczenia:
1. nazwa obiektu i oznaczenia pomieszczenia
.................................................................................................................. ...........................................
2. rodzaj składnika majątkowego
............................................................................................................................. ...................................
3. rozliczenie obejmuje okres od ...................................... do ................................................
I . Rozliczenie wyników inwentaryzacji
l. Według załącznika 1.
II. Rozliczenie wyników inwentaryzacji innych sk ładników majątkowych niż w pkt. I według zestawienia
różnic inwentaryzacyjnych:
Wartość:
1. ogółem niedobory ............................................ z ł
2. ogółem superaty .............................................. z ł
III. Komisja inwentaryzacyjna - po przeprowadzeniu post ępowania wyjaśniającego ustala się co
następuje:
1. ............................................................................................................................. ................
2. Ocenia następująco powstanie przyczyn wyszczególnionych powyżej niedoborów
nadzwyczajnych - superat:
............................................................................................................................. .........................
3. Zdaniem komisji inwentaryzacyjnej stwierdzono niedobory nadzwyczajne - superaty należy
zakwalifikować jako :
a) niezawinione i spisać w ciężar kosztów lub strat zakładu
b) zawinione, obciążyć ich wartością osoby odpowiedzialne:
.......................................................................................................................... ......

Podpis członków Komisji Inwentaryzacyjnej
1) ...................................
2) ...................................
3) ...................................
4)....................................
5) ...................................
IV. Opinia Głównego księgowego - w okresie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji
............................................................................................................................. .................................
................................................................................................................................................... ...........
Data i podpis.........................................

V Decyzja Dyrektora

1. Zatwierdzam inwentaryzacje bez zastrzeżeń.

2. Niedobory nadzwyczajne (straty) wskazane w niniejszym protokóle powsta ły (nie powstały)

3.

skutkiem czynu noszącego znamiona przestępstwa. Zawiadomiono organa powołane do
ścigania przestępstw ................................................................ ....................... oraz jednostkę
nadrzędną pismem z dnia ................. nr .............
Stwierdzone w wyniku inwentaryzacji superaty przyj ęte zostały na stan i zaewidencjonowane
w trybie przewidzianym w zakładowym planie kont.
Należy uznać stwierdzone w wyniku inwentaryzacji niedobory nadzwyczajne za zawinione,
obciążyć ich wartością w kwocie ................................................................... z ł
Pana/nią ........................................................................ i dochodzić roszczeń z tego tytułu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi

3. Należy uznać stwierdzone w wyniku inwentaryzacji niedobory nadzwyczajne za niezawinione i
spisać ich wartość w kwocie ......................... zł w ciężar strat MOPS Lubań.
Lubań., dnia ..............................
Podpis Dyrektora

